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 حضور کیان در نمایشگاه توزیع و پخش کشور
شهریور در دو بخش نمایشگاه و کنفرانس و در مررکرز          88و  88جشنواره توزیع و پخش در تاریخ  هفتمین

 المللی برج میالد برگزار گردید. های بین همایش

های خرود در حروزه تروزیرع،              کنندگان به عرضه توانمندی در بخش نمایشگاه این جشنواره، تمامی شرکت

های مورد نیاز توزیع کشور پرداختند و مخاطبین ایرن نرمرایشرگراه، ا رنرا ،               تجهیزات، خدمات و فناوری

ها و مسوولین دولتی بوده است. هد  از بررگرزاری ایرن            های پخش، شرکت ای، شرکت های زنجیره فروشگاه

رسرانری      ها به توزیعی متوازن، و همچنین آشنایی و معررفری و اطرال         ها و سازمان نمایشگاه، تشویق شرکت

 ها از نو  فعالیت یکدیگر بوده است. سازمان

آوری اطالعات و ارائه آخرین دستاوردهای مرتبط با مدیریت ترمرامری     بخش کنفرانس نیز با هد  ا لی جمع

های توزیع و پخش و ایجاد ارتباط علمی و تجربی و تبادل نظر بین اندیشمندان دانشگاه و پژوهشرگرران    بخش

 برای تحقیقات برگزار گردید.
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افزارهای یکپارچه فروش فروشگاهی در ایران،  در این میان، شرکت کیان به عنوان معتبرترین تولیدکننده نرم

افزار خود را عرضه کررد.     در بخش همایش و نمایشگاه این جشنواره حضور فعال داشته و مجموعه کامل نرم

کند، شامل  رنردوف فرروش، مردیرریرت              افزاری که به  ورت جامع و یکپارچه عمل می این مجموعه نرم

کنندگان، گرزارشرات مردیرریرتری، حسرابرداری،                فروشگاه، سیستم تأمین کاال، سفارشات، مدیریت تأمین

بوده و هر آنچه که برای مدیرریرت یرک       وفاداری مشتریان داری، مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم خزانه

   ای الزم است را یکجا داراست. زنجیره  فروشگاه
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 (Price Checkerکیوسک اطالعات کاال ) -نرم افزار کنترل قیمت کیان
 

های برزر    روز به مشتریان در سطح فروشگاه به عنوان یک ابزار رقابتی در فروشگاه امروزه امکان ارائه اطالعات به

،    افزار کیوسک اطال  رسانی کیان، جهت نمایش اطالعات کاال به مشتریان فروشگراه  ای مطرح است. نرم  و زنجیره

افزار به دلیل ارتباط مستقیم با سیستم یکپارچه مدیریت فروش فروشگاهی کریران    سازی شده است. این نرم  پیاده

 دهد.   تمامی اطالعات قیمت کاال را به  ورت آنالین دریافت کرده و در اختیار مشتری قرار می

کنرنرده،    تواند به راحتی با اسکن بارکد کاال، اطالعات مربوط به قیمت مصر  افزار هر فرد می با استفاده از این نرم

 قیمت فروش ویژه و سایر اطالعات مورد نیاز خود را بر روی  فحه نمایش مشاهده کند.

 برخی از امکانات ویژه

 امکان ارائه اطالعات کاال با استفاده از ابزارهای بارکدخوان 

         قابلیت نمایش انوا  اطالعات کاال مانند نام، عرکرس، قریرمرت

 فروش، قیمت فروش ویژه و...

 قابلیت نمایش اطالعات کاالهای پر فروش فروشگاه 

 لحظه کاال روز و به  امکان ارائه اطالعات به 

 

 مزایا

 رابط کاربری مناسب و آسان 

 قابلیت ارتباط مستقیم با سیستم یکپارچه فروش و عدم نیاز به  

 رسانی اطالعات به  ورت مجزا بروز

        قابلیت تعیین بازه زمانی جهت شناسایی کاالهای پرر فرروش

 فروشگاه  

 کاهش زمان و هزینه پاسخگویی به مشتریان در سطح فروش 
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 گذاری: استراتژی قیمت
 

کنند. ایرن قریرمرت           دارند قیمتی تعیین می ها، برای کاالها و خدماتی که عرضه می ها و شرکت تمامی سازمان

 شود. العمل، اجاره بها و ... عنوان می ممکن است در قالب مفاهیم گوناگون مانند شهریه، آبونمان، حق

در بین اجزای آمیزه بازاریابی، قیمت تنها عاملی است کره  

شرود. هرمرچرنریرن قریرمرت                  موجب ایجاد درآمد مری 

شود چرا  پذیرترین عامل آمیزه بازاریابی شناخته می انعطا 

 توان به سرعت آنرا تغییر داد. که می

های عمده اسرت   اگر چه رقابت بر سر قیمت یکی از مسئله

هرا   شوند، اما بسیاری از شرکت ها با آن روبرو می که شرکت

 ای عالی حل کنند.. توانند این مسئله را به شیوه نمی

های مرترفراوت و         تراز شدن کیفیت کاالهای شرکت با هم

تشدید رقابت، عنصر قیمت به یکی از مهمتریرن عروامرل      

موثر بر حفظ و جذب مشتریان و وفاداری و رضایت آنرهرا     

تبدیل شده است. این امر امروزه بره دلریرل گسرتررش             

 کند. روزافزون اینترنت بیشتر مصداف پیدا می

 

 ناشر: انتشارات سیته

 مارک برتون -نویسنده: رید هولدن 

 مهسا منشی -: مهدی خادمی  مترجم

 858 تعداد  فحات
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